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Ieguldījums tavā nākotnē

Par šī izdevuma saturu pilnībā atbild Izglītības kvalitātes valsts dienests.
Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz ESF projektu „Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un 
kvalitātes paaugstināšana" obligāta.
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Šajā bukletā profesionālās kompetences novērtēšana tiks 
izskaidrota ne tikai kā rezultāts (kvalifikācijas iegūšana), bet arī kā 
process, kura sastāvdaļas ir zināšanu un prasmju apzināšanās, 
dokumentēšana, novērtēšana, atzīšana, kas var notikt dažādos 
posmos dzīves garumā.

Tu jau zini, ka mūžizglītību veido gan formālā izglītība, gan 
neformālā izglītība dažādās formās, gan informālā (ikdienējā) 
mācīšanās. Mācīšanās rezultāti ir zināšanas, prasmes, kompetences 
kādā konkrētā jomā.

Normatīvajos aktos noteikts

Izglītības likuma 1. panta 2.1 punkts – formālā izglītība – sistēma, 
kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības 
pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības 
vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas dokuments;
Izglītības likuma 1. panta 14.1 punkts – neformālā izglītība – ārpus 
formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam 
atbilstoša izglītojoša darbība.

Ikdienējā (informālā) mācīšanās 

– mācīšanās, kas notiek ikdienā saistībā ar darbu, ģimenes dzīvi vai 
brīvo laiku. Tā nav organizēta vai strukturēta mērķu, laika vai 
mācīšanās atbalsta ziņā. Tā no individuālā viedokļa var būt 
neapzināta. Ikdienējās mācībās sasniegto rezultātu piemērs ir 
prasmes, kas iegūtas dzīves gaitā un darba pieredzē, piemēram, 
darbā iegūtās projektu vadīšanas prasmes, valodas, prasmes, kuras 
iegūtas brīvprātīgā darbā, kultūras pasākumos, sportā, 
komunikācijā ar jauniešiem u.c.
Mācīšanās rezultātā iegūtās kompetences veido mūsu tautas un 
valsts attīstības resursus, tā ir mūsu nacionālā bagātība. 
Arī tu esi daļa no nacionālās bagātības!

2

Sveicināts, pretendent!
Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras iegūtas darba un 
personiskajā pieredzē, tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, 
novērtējot savu profesionālo kompetenci, šis buklets tev palīdzēs 
uzzināt kārtību, kā var novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto profesionālo kompetenci (turpmāk – profesionālā 
kompetence).

Mēs esam Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes 
dienests) un

 nodrošinām un koordinējam profesionālās kompetences 
 novērtēšanu,

 piešķiram akreditētai izglītības iestādei vai akreditētam 
 eksaminācijas centram (turpmāk – profesionālās kompetences 
 novērtēšanas institūcija) tiesības novērtēt profesionālo 
 kompetenci,

 sagatavojam un publicējam mūsu tīmekļa vietnē www.ikvd.gov.lv 
 profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju sarakstu,

 uzturam datubāzi par personām, kuras saņēmušas valsts atzītu 
 profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu pēc 
 profesionālās kompetences novērtēšanas.

http://www.ikvd.gov.lv/
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Kādi ir profesionālās kvalifikācijas līmeņi, 
kuros var novērtēt profesionālo kompetenci?
(Profesionālās izglītības likuma 5. pants.)

 
 pirmais kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā 
 sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus 
 noteiktā praktiskās darbības sfērā,

 otrais kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā 
 sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt 
 kvalificētu izpildītāja darbu,

 trešais kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā 
 sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt 
 noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā 
 darba plānošana un organizēšana.

MK noteikumu Nr. 146 normas neattiecas uz 
reglamentētām profesijām, kuru profesionālās 
kompetences novērtēšana notiek pēc formālās izglītības 
apguves. Piemēram, medicīnas palīgs.

4

Gan sabiedrībai, gan konkrētai 
personai ir svarīgi apzināties un 
lietderīgi izmantot savus 
resursus!

Neformālās izglītības atzīšana un prasmju novērtēšana balstās uz 
darba pieredzi un kompetencēm, ko persona ieguvusi dzīves laikā. 
Profesionālās kvalifikācijas iegūšana šādā veidā neaizstāj formālo 
profesionālo izglītību, bet ir papildu iespēja.

Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas 
zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši profesijas standartā 
noteiktajām prasībām. Vērtēšanā tiek pārbaudītas tavas 
profesionālās kompetences, tavas spējas pielietot iegūtās zināšanas 
un prasmes, kā arī iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu.

Profesionālās izglītības likuma 29.1 pantā noteikts, ka profesionālās 
kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas 
standarta prasībām, bet tiesības to novērtēt tiek deleģētas 
akreditētām profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijām.
2011. gada 22. februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas 
apgūto profesionālo kompetenci” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr. 146), kuri nosaka kārtību, kādā novērtē profesionālo 
kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei.
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Šobrīd ir nodrošināta iespēja novērtēt savu profesionālo 
kompetenci vairāk kā  100 profesionālajās kvalifikācijās.
Ieskaties tabulā un iepazīsties ar dažām no tām.

Profesionālās kvalifikācijas,  kuras tiek novērtētas Latvijā 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu skaits

 2012. g. 2013. g. 2014. g.

Namu pārzinis  202 213 -

Valsts robežsardzes inspektors  72 69 48

Automehāniķis  48 25 20

Apdares darbu tehniķis  19 7 4

Metinātāji (MMA, MAG, MIG, TIG)  15 98 144

Lokomotīvju saimniecības tehniķis  12 1 14

Klientu apkalpošanas speciālists  8 - -

Autoatslēdznieks  4 9 -

Elektromontieris  4 - -

Konditors  4 - -

Elektriķis  3 2 45

Galdnieks  2 - -

Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un komunikāciju 
tehniķis  2 - -

Autoelektriķis  1 14 8

Būvizstrādājumu galdnieks  1 - -

Drēbnieks  1 - -

Pavārs  1 28 32

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists  1 1 -

Grāmatvedis  1 - -

6

Kā tiek novērtēta profesionālā kompetence?

Tava profesionālā kompetence tiek novērtēta profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši noteiktajai profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai, kas ir līdzīga formālās 
izglītības sistēmā apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Profesionālās kompetences novērtēšanai, lai iegūtu profesionālo 
kvalifikāciju, vari pieteikties pats vai tavā vietā to var izdarīt cita 
persona, piemēram, tavs darba devējs.
Lai apliecinātu savu profesionālo kompetenci, tev jāvēršas 
profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā, kurai ir 
kvalitātes dienesta deleģējums.

Ar profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju 
un novērtējamo profesionālo kvalifikāciju sarakstu vari 
iepazīties kvalitātes dienesta tīmekļa vietnē 
http://ikvd.gov.lv – Ārpus formālā izglītība – 
Profesionālās kompetences novērtēšana.

http://ikvd.gov.lv/
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Kā tiek novērtēta profesionālā kompetence?
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http://ikvd.gov.lv – Ārpus formālā izglītība – 
Profesionālās kompetences novērtēšana.
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Tev profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā tiek 
nodrošinātas ne mazāk kā divas bezmaksas* konsultācijas par profesijas 
standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. 
   * vienas bezmaksas konsultācijas ilgums ir 60 minūtes

Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā pēc 
nepieciešamības tu vari saņemt papildu konsultācijas, par kurām var 
būt noteikta samaksa.
 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs tiek izstrādāts, 
balstoties uz attiecīgā profesijas standartā noteikto profesionālo 
kompetenču pārbaudi. 
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām:

 teorētiskā daļa,

 praktiskā daļa. 

Eksāmena teorētiskās daļas saturu izstrādā, balstoties uz profesijas 
standartā noteiktajām profesionālajām kompetencēm, kuras tiek 
izmantotas atbilstošas profesionālās pamatizglītības (pirmais 
kvalifikācijas līmenis), arodizglītības (otrais kvalifikācijas līmenis) vai 
profesionālās vidējās izglītības (trešais kvalifikācijas līmenis) 
programmas apguves laikā.

9

Attiecībā uz pretendentiem, kas vēlas novērtēt savu 
profesionālo kompetenci, nav noteiktas prasības par 
iepriekš iegūto izglītību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts 
valodā (Izglītības likuma 9. panta 4. punkts).

8

Profesionālās kvalifikācijas,  kuras tiek novērtētas 
Latvijā 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo personu skaits

 2012. g. 2013. g. 2014. g.

Grāmatvedis  1 - -

Aprūpētājs - 175 134

Auklis - 133 72

Lietvedis - 32 15

Ceļojumu konsultants - 12 -

Sanitārtehnisko iekārtu montētājs - 7 11

Ēku celtnieks - - 11

Datorsistēmu tehniķis - 2 -

Multimediju dizaina speciālists - 2 -

Fotogrāfs - 2 -

Mežsaimniecības tehniķis - 1 -

Lauku īpašuma apsaimniekotājs - - 15

Mēbeļu galdnieks - - 8

Apdares darbu strādnieks - - 3

Ekotūrisma speciālists - - 3

Elektrotehniķis - - 3

Frizieris - - 3

Būvtehniķis - - 1

Modists - - 1

Mūrnieks - - 1

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists - - 1

Stila mēbeļu modelētājs - - 1

Dārznieks - - 1
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Pieraksti atbildes uz jautājumiem, atzīmē savas stiprās un vājās 
puses, izmantojot „stipro/vājo pušu” analīzes tabulu.

„Stipro/vājo pušu” analīzes tabula

 Stiprās puses Vājās puses
 uzskaitījums iespējas uzskaitījums  risinājumi

Noskaidrojot savas stiprās puses, uzzināsi, kas padodas vislabāk un 
ko tu varētu sasniegt, pateicoties savām spējām. Vājās puses parāda, 
kādus uzdevumus neizdodas paveikt pilnībā un pie kā vēl vajadzētu 
piestrādāt.

Vērtējumi parādīs, kādu profesionālo kompetenci jāvērtē, un vai tas 
sakrīt ar tavām vēlmēm, lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas 
eksāmenu. Tas ļaus pilnvērtīgāk izprast savu profesionalitāti, iegūt 
lielāku pašpārliecību un drošības sajūtu.

Sevis novērtēšanai varētu palīdzēt attiecīgās profesijas 
standarts. Piemēram, apsver katru zināšanu, prasmju un 
iemaņu aprakstu, ierakstot savu vērtējumu:
- nepietiekami
- pietiekami
- labi
- ļoti labi

10

Tev ir jāapzinās, kādā līmenī ir 
tavas iepriekš iegūtās praktiskās 
un teorētiskās zināšanas.
Pašvērtējums tev palīdzēs apzināties savas zināšanas, prasmes un 
iemaņas, kā arī to līmeni. Pašvērtējumā jāatzīmē personiskajā un 
profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences, ko vēlies novērtēt.

Pirms veikt pašvērtējumu, rūpīgi jāapdomā kādus darbus un 
uzdevumus vari veikt kvalitatīvi, kādus mazāk kvalitatīvi, ko vēlies 
vēl apgūt papildus.

Lai sekmīgāk izvērtētu savas zināšanas, iesakām atbildēt uz šādiem 
jautājumiem:
 Vai es pietiekamā līmenī pārzinu profesionālo terminoloģiju?
 Vai es orientējos profesijai nepieciešamajās tehnoloģijās, 
 materiālos, normatīvajos aktos un darba paņēmienos?
 Kādas ir manas teorētiskās zināšanas profesijā?
 Kādas ir manas praktiskās prasmes un iemaņas?
 Vai es interesējos par jaunākajām tehnoloģijām, darba 
 paņēmieniem, materiāliem, normatīvajiem aktiem attiecīgajā 
 nozarē un esmu ar tiem iepazinies?
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Iepriekšējās izglītības un profesionālās pieredzes 
atzīšana augstākajā izglītībā

Lai padarītu augstākās izglītības iegūšanas procesu elastīgāku un 
pieejamāku, Augstskolu likumā ir paredzēta iespēja augstākās 
izglītības iestādēm Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izvērtēt 
personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 
studiju rezultātus un, ja tie atbilst attiecīgās studiju programmas 
prasībām, atzīt tos, piešķirot attiecīgus kredītpunktus.

Šo kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra 
noteikumi Nr. 36 „Iepriekšējā izglītībā un profesionālā pieredzē 
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” (turpmāk – MK 
noteikumi Nr. 36).

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 36 tev ir tiesības vērsties augstākās 
izglītības iestādē ar iesniegumu un lūgt atzīt iegūtās zināšanas, 
prasmes un kompetenci (studiju rezultātus) noteiktā augstākās 
izglītības iestādē studiju programmā vai tās daļā.
Vēršoties augstākās izglītības iestādē, iesniegumā jānorāda:

 iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju 
 rezultāti,

 to atbilstības pamatojums attiecīgās studiju programmas vai tās 
 daļas prasībām,

 sasniegto studiju rezultātu atzīšanas mērķi,

 iestādes nosaukums un izglītības programma vai tās daļa, 
 profesionālās pieredzes ieguves veids un vieta, kā arī laika 
 posms, kurā studiju rezultāti sasniegti,

 konkrētās augstākās izglītības iestādes studiju programmas 
 nosaukums, kurā būtu atzīstami iepriekšējā izglītībā vai 
 profesionālājā pieredzē sasniegtie studiju rezultāti.

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē 
sasniegto studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstākās izglītības 
iestādes izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija (turpmāk – 
komisija) viena mēneša laikā.

3

13

Pēc tam, kad esi guvis pārliecību par savu kompetenču atbilstību un 
gatavību profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, tu:

 profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā iesniedz 
 iesniegumu* par profesionālās kompetences novērtēšanu 
 (iesnieguma paraugs šī bukleta pielikumā),

 iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumentu, kas 
 apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

*Iesnieguma veidlapa atrodama: http://likumi.lv/doc.php?id=226788; Ministru kabineta 
2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” pielikumā „Iesniegums profesionālās 
kompetences novērtēšanai”

12

MK noteikumi Nr. 146 paredz izvēles iespēju profesionālās 
kompetences novērtēšanas organizēšanai:

 divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas profesionālās 
 kompetences novērtēšanas institūcijā,

 tuvākā laikā, kad profesionālās kompetences novērtēšanas 
 institūcija var nodrošināt profesionālās kompetences 
 novērtēšanu, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.
 
Pēc sekmīgi nokārtota profesionālās kvalifikācijas eksāmena tu 
saņemsi valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu – profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Maksājumu par profesionālās kompetences 
novērtēšanu vari veikt tu vai cita fiziska vai juridiska 
persona (piemēram, darba devējs). Maksājuma 
uzdevumā obligāti norāda informāciju par maksājuma 
mērķi, t.i., par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kā 
arī pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, ja maksā 
cita persona.

http://likumi.lv/doc.php?id=226788
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Kas Latvijā izsniedz 
dokumentus profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs?
Ministru Kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumi Nr. 128 
„Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas 
iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas 
kārtību" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 128) nosaka Latvijas 
institūcijas, kas izdod dokumentus par personas tiesībām darboties 
konkrētā profesijā, par darba pieredzi, par disciplinārpārkāpumiem, 
par administratīvajiem un kriminālsodiem, par bankrota 
neesamību. 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 128 Akadēmiskās informācijas 
centrs izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs 
nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības 
darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā, kā arī 
apliecina personas izglītības dokumenta statusu Latvijas Republikā. 
Sīkāka informācija: www.aic.lv.

Vajadzības gadījumā komisija nosaka pārbaudījumus iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 
novērtēšanai. Komisijas tiesības un pienākumi, tās veidošanas 
nosacījumi, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegto studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskie 
nosacījumi iekļauti katras augstskolas senāta vai koledžas padomes 
apstiprinātajā nolikumā, bet komisijas personālsastāvu apstiprina 
augstskolas rektors vai koledžas direktors.

Latvijas izglītības dokumentu
atzīšana citās valstīs

Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to 
valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus vēlas izmantot.

Kur iegūt informāciju par Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī?

Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir vajadzīga tad, 
ja konkrētā profesija uzņemošajā valstī ir reglamentēta (arī tad, ja tā 
nav reglamentēta Latvijā). Eiropas Savienības reglamentēto 
profesiju un kompetento institūciju saraksts ir pieejams Eiropas 
Komisijas reglamentēto profesiju datu bāzē. Katrā valstī ir izveidoti 
informācijas centri, kas sniedz informāciju par atzīšanas procedūru 
un lēmumu pieņemošajām institūcijām.
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Par projektu

Buklets ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (Vienošanās Nr. 
2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts) 
ietvaros.

Projektu laika posmā no 2010. gada 1. decembra līdz 2015. gada 30. 
novembrim īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra ar 
sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru 
un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Viens no projekta mērķiem bija izveidot ārpus formālās izglītības 
iegūto prasmju atzīšanas sistēmu.

Projekta ietvaros 80 personām tika apmaksāti profesionālās 
kompetences novērtēšanas eksāmeni.

16

Saistošie normatīvie akti:

 Profesionālās izglītības likums

 Augstskolu likums

 Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 
 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 
 profesionālo kompetenci”

 Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 
 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas 
 pakalpojumu cenrādis”

 Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 662 
 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība 
 akreditētās profesionālās izglītības programmās”

 Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 451 
 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un 
 profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas 
 profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši 
 dokumenti"

 Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 36 
 „Iepriekšējā izglītība un profesionālā pieredzē sasniegtu studiju 
 rezultātu atzīšanas noteikumi”
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SITUĀCIJA

Aija no Jūrmalas ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību, bet jau 
10 gadus strādā par direktora vietnieci pirmsskolas izglītības iestādē, 
kur paralēli tiešajiem darba pienākumiem ir apguvusi visas 
nepieciešamās iemaņas un prasmes, kas vajadzīgas bērnu auklītei. 
Viņai tiek piedāvāts labi apmaksāts aukles darbs kādā privātā 
pansionātā, taču viens no darba devēja stingriem nosacījumiem ir 
pretendenta atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kuras Aijai nav. 
Apmeklēt pārkvalifikācijas kursus viņai nav laika sakarā ar lielo slodzi 
darbā, kā arī tie prasa zināmus finanšu ieguldījumus. 
Draudzene viņai iesaka pamēģināt iegūt profesionālo kvalifikāciju 
neformālās izglītības ceļā. Tajā pašā dienā Aija ieskatās Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta mājaslapā un iepazīstas ar nosacījumiem 
un dokumentiem, kas vajadzīgi, lai pretendētu uz neformālās 
izglītības novērtēšanu. 
Pēc tam viņa sazinās ar profesionālās kompetences novērtēšanas 
institūciju, noskaidro interesējošos jautājumus. Aizpildījusi 
iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai, pievieno 
maksājuma kvīti un iesniedz to profesionālās kompetences 
novērtēšanas institūcijā, lai iegūtu aukles profesionālo kvalifikāciju. 
Aija nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēma 
profesionālās kvalifikācijas apliecību. 

18

PIELIKUMS
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Ja tev ir jautājumi vai nepieciešama 
papildu informācija – droši vērsies 
Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050
Tālrunis +371 67222504
Fakss +371 67228573
e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
http://www.ikvd.gov.lv
Twitter konts: @IKVD_gov_lv

mailto:ikvd%40ikvd.gov.lv?subject=
http://www.ikvd.gov.lv/
https://twitter.com/IKVD_gov_lv
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